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Tánc határok nélkül 

Éppen tánccsoportunkat konferálják fel, miközben 
a fiúk a poharakat töltögetik a nyitótáncunkhoz. A 
lányok igazgatják ruháikat, a szalagokkal bíbelődnek, 
utolsó simítások, hogy minden rendben menjen. 
Izgatottak vagyunk, kicsit megszeppenve állunk a 
színpad mellett, szorongatjuk a táncospárunk kezét, 
közben fürkésszük egymás arcát, hátha egy mosolyt 
tudunk kicsalni a másikból.  
 
Még a legtapasztaltabb táncos is izgul ilyenkor, leg-
alábbis addig, amíg fel nem lép a színpadra és meg 
nem hallja az ismerős zenét. De attól a pillanattól 
kezdve leírhatatlan boldogság és pozitív energia 
áramlik át az egész testen, az agy kikapcsol, kizárjuk 
a külvilágot és a táncra koncentrálunk. Elfelejtődik 
minden negatív érzés és csak a kellemes dolgok jut-
nak eszünkbe. Szórakozunk egymáson, szórakoztat-
juk a közönséget, megjelenik az arcunkon a mosoly. 
Mosolygunk, mert bakiztunk, pedig tegnap főpró-
bán szánkba rágott Juli mindent. Mosolygunk, mert 
felszabadulunk, aztán véletlenül elfelejtjük, hogy mi 
következik, de igazából azért mosolygunk, mert él-
vezzük, amit csinálunk. 
 
Így történt ez május második hétvégéjén, amikor 
lengyel barátaink meghívását elfogadva elutaztunk 
Rymanówba, Lengyelországba. Göröngyös, kátyúk-
kal teli út vezetett a lengyel határig.  

Viszont a határtól csak szakaszosan voltak óriási 
lyukak az aszfaltban, és egyre több szélforgóra let-
tünk figyelmesek, ami már sejtetett valamit.  
 
Óriási repcetáblák, szép házak, rendezett udvarok, 
kulturált környezet és derűs emberek üdvözöltek 
bennünket. Sokan foglalkoznak szállásadással ezen a 
településen, a mi szállásunk is egy többszintes ven-
dégházban volt, ami kifejezetten falusi turizmussal 
foglalkozik.  
 
Elfoglaltuk a szobáinkat, majd egy közös ebéd után 
indultunk a fesztivál helyszínére. Fellépés közben 
Tibi bácsiék megkínálták a helyieket hercegkúti fi-
nomságokkal. Vittünk mindenféle jót, fasírtot, kol-
bászt, vörös áfonyával megbolondított mézes sütit, 
de számomra a tökmaggal megszórt leveles stangli 
nyert. Persze előkerültek a boros poharak is, hiszen 
vétek lenne ezeket az ételeket nem hercegkúti bo-
rocskával lekísérni. A fellépés után ellepték a sátrun-
kat a vendégek, majd szó szerint elkapkodtak min-
dent. 
 
Megvolt a fellépés, elfogyott a kínálnivaló, elillant a 
kis feszültség, feloldódott mindenki. Gondoltuk 
megszusszanunk egy picit a tartalmas nap után, de a 
házigazdák nem hagytak minket unatkozni. 
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 Egymás után szervezték a programokat. Szombat 
este az ukrán, szlovák, lengyel csapatokkal együtt 
összegyűltünk egy nagy tábortűz köré. Jókat ettünk, 
finom sört ittunk, játszottunk a játszótéren, mint a 
gyerekek, mert néha-néha jó annak is lenni egy ki-
csit. Mindig gondoskodott Balu és harmonikája a 
kitűnő hangulatról, mert amikor megszólalt a hang-
szer, úgy éreztük, hogy énekelnünk kell. Elnótáztuk 
és el is jártuk a virágtáncot, nótáztunk a sofőrünk 
tiszteletére.  
 
Hazafelé menet elénekeltük a hercegkúti dalt, pedig 
ekkor már mindenki nagyon kimerült volt, de büsz-
kén koronáztuk meg a napot ezzel a szívhez szóló 
dallal. Másnap a kiadós reggeli után a közeli sípályá-
hoz felvezető libegőre pattantunk rá, mely élményt 
a kicsit frissebb levegő tett különlegessé. Hatalmas 
ködben húzódzkodtunk felfelé a hegyre, konkrétan 
nem láttunk semmit, csak az előttünk és mögöttünk 
levő párost.  
 
A rossz idő ellenére nem szomorodtunk el hiszen, 
mindenki libegett már verőfényes napsütésben, de 
ekkora párában, azt hiszem kevesen, amit még egy 
filmrendező is megirigyelne. Szerintem kifejezetten 
érdekes volt ez a program.   

A szállásra visszafelé menet megkóstoltuk a helyiek 
jellegzetes ízű ásványvízét, ami gyógyhatással bír. 
Majd délután újabb műsort adtunk, elbúcsúztunk 
vendéglátóinktól, a polgármester úrtól és tolmá-
csunktól, és megkezdtük utunkat hazafelé. 
 
Egy kis kaland volt ez kicsikkel és nagyokkal, amit 
csak akkor élhetsz át, ha tagja vagy egy olyan közös-
ségnek, mint amilyen a miénk. Cserélődnek az em-
berek, jönnek fiatalabbak, kikopnak a régiek. Vi-
szont legfontosabb az együttműködés, még ha oly-
kor-olykor nehezére is válik az embernek. A csapat-
munka teszi az egészet erőssé és szilárdabbá. Ilyen 
kirándulás alkalmával együtt készülünk a fellépésre, 
együtt próbálunk, együtt szórakozunk, megismerjük 
jobban egymást, csapatot építünk, majd veszek-
szünk, összezörrenünk valami csacsiságon, harag-
szunk egymásra, de kibékülünk, mert tudjuk, hogy 
nincs értelme haragban lenni. A barátság tart össze 
bennünket és a tánc szeretete. Szeretjük, amit csiná-
lunk, és szeretünk tartozni valahová, mert együtt 
könnyebb csinálni, örülni és szomorúnak lenni. Azt 
hiszem elmondhatjuk, hogy jól éreztük magunkat 
Lengyelországban és reméljük jövőre újra látjuk egy-
mást.  

 
Stumpf Zsanett 
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Pandák Tibor képviselő-testületi tag, a hercegkúti 
delegáció vezetője az alábbi szavakkal köszöntötte a 
vendéglátókat a hivatalos ünnepségen:  
„Tisztelt vendéglátó Rymanowiak! Tisztelt vendé-
gek! 
A hercegkúti delegáció, Hercegkút Község Önkor-
mányzata és valamennyi hercegkúti nevében kö-
szöntöm Önöket! Megtisztelő számunkra, hogy a 
tavalyihoz hasonlóan, az idén is itt Rymanowban, 
együtt ünnepelhetünk Önökkel. 
 
Örülök annak, hogy a rendező házigazdák, most 
már mondhatjuk hagyományosan, a kultúrán ke-
resztül hozzák össze a különböző országok polgá-
rait, a különböző nemzetiségű embereket. 
Akik esetleg tavaly nem láthattak bennünket, szá-
mukra mondom el, hogy mi hercegkútiak Magyar-
országról érkeztünk.  
 
Német nemzetiségű település vagyunk. Őseinket 
263 éve telepítették be a mai Baden-Würtenberg 
tartományból, Tokaj-hegyaljára. Büszkék vagyunk 
sváb gyökereinkre. Igyekszünk minél többet átörö-
kíteni őseink kultúrájából a fiatalabb generációk 
számára. 
 

 

Ezen a hétvégén kultúránk egy szeletét mutatjuk 
meg önöknek, fiataljaink táncával, valamint egy sze-
rény ízelítőt kaphatnak gasztronómiánkból is. Ezáltal 
képviseljük településünket és természetesen Magyar-
országot. De természetesen borainkat is megkóstol-
hatják, mert mint említettem Tokaj – Hegyaljáról 
érkeztünk.  
 
Településünk híres szőlőművelő település és borai is 
méltán híresek, nem beszélve pincesorainkról, ame-
lyek 2002-ben az UNESCO a Világörökség részévé 
nyilvánított. Településünk a borturizmusban látja a 
kitörési lehetőséget, erre irányulnak törekvéseink és 
természetesen pályázataink is. Most már talán mond-
hatjuk,hogy hamarosan egy kitűnő infrastruktúrával 
rendelkező, csodálatosan szép környezetben kö-
szönthetjük Önöket Hercegkúton. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Ebben a zűrzavaros világban, - amikor az elhúzódó 
válság miatt, komoly gazdasági és morális válsággal 
küzd Európa,- van igazán jelentősége az ilyen és eh-
hez hasonló rendezvényeknek. 
Mert Európa ez által lesz több, erősebb és biztonsá-
gosabb. Ezáltal erősíthetjük a békét és építhetünk 
egy olyan szabad Európát, ahol lehet és jó élni, aho-
vá bátran vállalhatunk gyereket, és nyugodt, kiszá-
mítható világot adhatunk át számukra. 
És ha Európát behálózzák az ilyen és ehhez hasonló 
rendezvények, kapcsolatok, barátságok, akkor nincs 
mitől félnünk, legyen bármilyen ellensége is ennek a 
világnak. 
Az ilyen események hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
különböző nemzetiségű emberek, különösen fiatalja-
ink, kölcsönösen megismerjék egymást, békében él-
jenek és ily’ módon járuljanak hozzá Európa egysé-
géhez, békéjéhez. Kölcsönösen megismertetve őket 
a többi nép épített és természeti szépségeivel, értéke-
ivel, kultúrájával, szokásaival, nyelvével, hagyomá-
nyaival. 
 
Köszönöm, hogy ismét itt lehetünk, Isten éltesse 
Önöket!” 
 

Pandák Tibor képviselő 
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Májusi képviselő-testületi ülésről 
 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
2013. május 27-én ülésezett. Jogszabályban előírt  
kötelezettségnek eleget téve az 1. napirendi pont kereté-
ben tárgyalta a helyi vagyonrendelet nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel való összhangjának 
megteremtéséről szóló előterjesztést, mely a következő-
ket tartalmazta:  
„2011. december 31-ig az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket az önkor-
mányzati törvény (Ötv.) és az államháztartási törvény 
(Áht.) tartalmazta. Az új Áht. (2011. évi CXCV. tör-
vény) keretjellegűvé vált és az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatban már nem tartalmaz szabályozást.2012. 
évtől az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos általános 
rendelkezések a 2011. december 31-én kihirdetésre ke-
rült, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vényben (a továbbiakban: Nvtv.) és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben (Mötv.) találhatóak. Magyarország Alaptör-
vénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdona nemzeti vagyon.  A Nvtv. ezen alaptörvényi 
rendelkezés végrehajtására szolgál, és egységesen szabá-
lyozza az állami vagyon mellett az önkormányzati va-
gyon tárgyait, a velük való rendelkezési jog feltételeit, 
korlátait. Az Alaptörvénnyel összhangban megfogalma-
zásra kerültek a vagyon elsődlegesen közérdekű szolgá-
latára, védelmére és kezelésére, felelős gazdálkodásra, 
megőrzésére vonatkozó szigorú szabályok.  
 
A vagyongazdálkodási szemlélet gyökereiben változott 
meg (pl. módosult az önkormányzati vagyon típusainak 
elnevezése is).  A törzsvagyon részei: 
- a „kizárólagos” önkormányzati tulajdonban álló,  
- a korlátozottan forgalomképes és  
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
vagyonelemek.  
Ez utóbbi kört az önkormányzatoknak rendeletben kell 
meghatározniuk, ugyanakkor szempontrendszert a tör-
vény nem ad ahhoz, hogy mi tekinthető egy önkor-
mányzat képviselő-testülete számára nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségűnek.  
 
A törvény mellékletében az állam nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemei kerültek 
felsorolásra.  
A vagyonkezelési szabályok is jelentősen változtak a 
korábbiakhoz képest. A törvény erejénél fogva vagyon-
kezelővé válik például az óvoda. 

A Nvtv. kényszerítő szabálya az, hogy a vagyon ingyenes 
hasznosítási lehetőségének kizárólag közfeladathoz való 
kötése.   A közfeladat csakis jogszabályban meghatározott 
állami vagy önkormányzati feladat lehet, amit magának a 
kötelezettnek kell elvégeznie.  
 Szigorú elidegenítési szabályok védik a nemzeti 
(önkormányzati) vagyont, hasonlóan az állami vagyonra 
vonatkozó korábbi szabályoknak megfelelően, így pl. a 15 
évre vonatkozó elidegenítési tilalom, beszámolási kötele-
zettség. Beépült a törvénybe az állam elővásárlási joga.  
A nemzeti vagyon állam és önkormányzat közötti tulaj-
donjogának szabad és ingyenes átadása került szabályozás-
ra abban az esetben, ha ez a vagyon közfeladat ellátását 
szolgálja és ez a közfeladat-ellátási kötelezettség önkor-
mányzatról államra száll, vagy fordítva. 
A legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizáróla-
gos állami és önkormányzati tulajdon, amely bizonyos 
kivételekkel forgalomképtelen, tehát nem adható el, nem 
terhelhető meg, és rajta osztott tulajdon nem létesíthető. 
A vagyonrendelet átdolgozását a Nvtv. megjelenése és a 
jogszabályi háttér rendelkezéseinek módosulásai teszik 
szükségessé.  
A rendelet-tervezet megvitatását követően a képviselő-
testület elfogadta az önkormányzati vagyonról és a va-
gyongazdálkodás egyes szabályairól szóló helyi rendeletet.  

Hercegkút Község Önkormányzat                                     
Képviselő-testületének 5/2013. (VI.1.)                                

önkormányzati  rendelete  
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás 

egyes szabályairól 
Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 106-110. §-ában 
foglaltak végrehajtására, figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 
18.§ (1) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 
1. §E rendelet hatálya Hercegkút Község Önkormányzat 
tulajdonába tartozó ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni 
értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre, 
értékpapírokra, pénzeszközökre terjed ki. 

Önkormányzat vagyona 
2. §Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti 
vagyonból áll. 

A törzsvagyon 
3. §(1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkor-
mányzati feladatok ellátását szolgálja, azt a többi vagyon-
tól elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz 
csatolt leltárban kell kimutatni.  
 

Önkormányzati hírek 

Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  
Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

mailto:hercegkut@pr.hu
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(2)  A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalom-
képtelen vagy korlátozottan forgalomképes. 
(3) A törzsvagyonnak a helyi önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó forgalom-
képtelen vagyontárgyai: 
 a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
 b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, 
parkok. 
(4) A törzsvagyon további forgalomképtelen vagyontár-
gyai: 
 a) földutak, 
 b) a járdák, az árkok, 
 c) a köztemetők, 
 d) a játszótér, egyéb közterületek, közparkok 
e) továbbá minden ingó és ingatlan dolog, amelyet tör-
vény, vagy az önkormányzat rendeletében forgalom-
képtelennek nyilvánít. 
(5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő 
vagyonában nincs olyan vagyonelem, amely a Nvtv. 5.§ 
(4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű (Nvtv. 2. mellékletében meghatáro-
zott) nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsva-
gyon. 
(6) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére 
kötött szerződé semmis, azok hitelfedezetéül nem hasz-
nálhatók fel és semmilyen más módon nem terhelhetők 
meg. 
4. § (1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem 
érintő (5) bekezdéssel nem ellentétes hasznosítás a kép-
viselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
(2) A közterületek hasznosítása a közterület használatá-
ról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelő módon 
történhet. 
(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét a rendelet 
1. sz. melléklete tartalmazza. 
(4) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes va-
gyontárgyai: 
 a)  a közművek, kiemelt jelentőséggel a vízi köz-
művek, és szennyvízközmű, 
b) az önkormányzati művelődési, oktatási, egészségügyi, 
szociális, sport- és egyéb intézmények    épülete és a 
használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak, 
d) műemlékek, védett természeti területek, 
d) mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet a képvise-
lő-testület annak nyilvánít.  
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét 
a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

Az üzleti vagyon 
5. §(1) Az önkormányzat üzleti vagyona a telkekből,  
földrészletekből, az önkormányzati lakásokból és nem 
lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból és mindazon va-
gyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsva-
gyon – 3. § (5) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében 
szabályozott – körébe. 
 

2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes. 
(3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlanok 
körét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza 
 

A tulajdonosi jogok gyakorlása, gazdálkodási  
szabályok 

6. §(1) Hercegkút Község Önkormányzatát megilletik 
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, 
amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 
(2) A tulajdonost megillető jogokat az Ötv. 106-110. §-
ában foglaltak értelmében a képviselőtestület gyakorolja, 
ezt a jogát szerveire, intézményeire és hivatalára átruház-
hatja. 
(3) A képviselőtestület a helyi önkormányzat tulajdonában 
lévő nemzeti vagyonra az Ötv. 109. §-a és az Nvtv. rendel-
kezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához 
kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. 
(4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemek-
ről, annak változásairól és értékéről nyilvántartást kell ve-
zetni (vagyonkataszter). 
(5)A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetéséről a vonatko-
zó jogszabályoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.  
(6) Az Nvtv. 13. §-ára figyelemmel a bruttó 20 millió fo-
rint forgalmi érték feletti, a helyi önkormányzat tulajdoná-
ban álló nemzeti vagyont és egyéb önkormányzati vagyont 
elidegeníteni, a használat, illetve hasznosítás-, illetve tulaj-
donjogát átengedni, átruházni csak versenyeztetés útján, 
az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
7. §(1) Az önkormányzati vagyon elidegenítésére tett ja-
vaslatot csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet 
előterjeszteni a képviselőtestület felé. 
(2) Amennyiben a földterület vagy épület piaci értéken 
történő értékesítése az értékbecslő által megállapított áron 
nem lehetséges, a képviselő-testület a megállapított árhoz 
képest legfeljebb 5%-kal alacsonyabb áron az ingatlant 
értékesítheti. 
(3) Az önkormányzat szabad rendelkezésű vagyona – az e 
rendeletben szabályozott feltételek szerint – üzleti vállal-
kozásba fektethető. Az üzleti vállalkozásba adott vagyon-
nal a legnagyobb jövedelmet biztosító és vagyongyarapo-
dással járó módon kell gazdálkodni.  
(4) Az önkormányzati vagyonleltárba tartozó vagyont in-
gyenesen átruházni, továbbá önkormányzati követelésről 
lemondani csak törvényben meghatározott esetben lehet, 
kivéve, ha az ingyenes átruházás, vagy követelés fejében 
munkahelyteremtő beruházás valósul meg. 
(5) Az önkormányzati vagyon védelme, az előre nem szá-
molható rendkívüli események hatásainak védelme érde-
kében a vagyontárgyakra biztosítást kell kötni. 
(6) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonról és a 
nevesíthető vagyoni értékű jogokról – figyelmet fordítva a 
vagyon gyarapodására vagy esetleges csökkenésére – a 
jegyző kétévente készít átfogó leltárt, s annak eredményét 
a polgármester az előző évi zárszámadással együtt terjeszti 
a képviselőtestület elé. 
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A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulaj-
donjog gyakorlása 

8. §(1) A képviselő-testület rendelkezik a 4. §-ban felso-
rolt önkormányzati vagyonszerzésről, elidegenítésről, 
megterhelésről és gazdasági társaságba való beviteléről.  
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor 
idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, 
vagy magas fenntartási költségeik miatt rendkívül nagy 
terhet jelentenek az önkormányzat számára. Ha a vagyon 
használója az önkormányzat intézménye, a döntés előké-
szítésébe az intézmény vezetőjét is be kell vonni. 
(3) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Bodrogola-
szi Közös Önkormányzati Hivatal, Hercegkút Község 
Önkormányzat intézménye: a Hercegkúti Gyöngyszem 
Német Nemzetiségi Óvoda. Az intézmény az alapító 
okiratába foglalt vagyontárgyak használati jogát gyakorol-
ják az alapító okiratban meghatározott módon. 
(4) A tulajdonosi jogok közül a kezelők jogosultak a va-
gyontárgyak birtoklására, hasznainak szedésére, birtokvé-
delemre. 
(5) A bérbeadás útján történő hasznosítás az intézmény 
alapfeladatainak ellátást nem korlátozhatja, az csakis a 
feladatellátás színvonalának megtartása vagy javítása mel-
lett történhet. A bérbeadás szándékát és feltételeit az 
intézmények kötelesek előzetesen legalább 15 nappal 
előbb írásban bejelenteni. 
(6) Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak az 
önkormányzat tulajdonába kerülnek és a megszerző in-
tézmény használatában maradnak. 
9. §(1) Az önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjog-
változással nem járó, egyéb módon történő, egy évet 
meghaladó hasznosításáról a képviselőtestület, ennél rö-
videbb időtartam esetén a polgármester rendelkezik. 
(2) Az intézmények alapfeladat-ellátási körébe nem tarto-
tó önkormányzati ingó vagyontárgyak tulajdonjog-
változással nem járó, egyén módon történő hasznosításá-
ról a polgármester dönt. 
 

Az üzleti vagyon hasznosítása 
10. §(1) A képviselőtestület rendelkezik a nem törzsva-
gyon körébe tartozó ingatlan vagyonról, valamint a brut-
tó 1. 000.000 Ft-t elérő vagy azt meghaladó egyedi for-
galmi értékű önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, 
elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, haszná-
latba adásáról és gazdasági társaságba történő beviteléről, 
illetve bármilyen más tulajdonjog-változásról.  
(2) A polgármester rendelkezik a nem törzsvagyon köré-
be tartozó forgalomképes, bruttó 1.000.000 Ft egyedi 
forgalmi értékhatár alatti önkormányzati ingó vagyon 
szerzéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba 
adásáról, melyről az azt követő első képviselő-testületi 
ülésen be kell számolnia. 
(3) Ingatlan értékesítéséről a képviselő-testület külön 
határozatban dönt. Az elidegenítésről megbízott ügyvéd 
közreműködésével a polgármester gondoskodik. 
 

11. §Az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján 
vállalkozhat. Az Ötv. 106. § (1) bekezdésében foglaltak az 
önkormányzat saját bevételét képezik. 

A vagyontárgyak minősítése 
12. §(1) Az Ötv. és a Nvtv. előírásai alapján a képviselő-
testület dönt: 
 a) vagyontárgy törzsvagyonná nyilvánításáról 
b) vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan for-
galomképessé; vagy forgalomképessé nyilvánításáról 
c) törzsvagyoni körbe tartozó (forgalomképtelen vagy kor-
látozottan forgalomképes) vagyontárgy üzleti vagyoni kör-
be átsorolásáról, ha a vagyontárgy minősítése az önkor-
mányzat érdekei szempontjából már nem szükséges és azt 
sem az Ötv., sem az Nvtv. nem sorolja a törzsvagyoni 
körbe. 
(2) Ha az önkormányzat tulajdonában olyan vagyontárgy 
kerül, amely egyértelműen be nem sorolható valamelyik 
kategóriába, a képviselőtestület a tulajdonba-vétellel egy-
idejűleg dönt a minősítéséről és e rendelet mellékleteinek 
módosításáról. 
(3) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvá-
nítható, amely az önkormányzati feladatok és célok ellátá-
sát szolgálják. 

Záró és értelmező rendelkezések 
13. §(1) E rendelet alkalmazásában a vagyontárgy haszno-
sítása: tulajdonjog átruházása, vállalkozásba való bevitele, 
bérbeadás és a használatba adás. 
(2) Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba. 
(3) A kihirdetést követő napon hatályát veszti Herceg-
kút Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabá-
lyairól szóló  6 /1994. (IV.20.) sz. rendelete. 

(4)  
A 2. napirendi pont keretében Hercegkút Község Ön-
kormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodá-
si tervét tárgyalta a képviselő-testület, mivel a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdé-
se előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy vagyon-
gazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint az Nvtv.-
ben meghatározott rendeltetése biztosításának céljából 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kötele-
sek készíteni. 
A képviselő-testület Hercegkút Község Önkormányzat 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az aláb-
biak szerint fogadta el:  
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyon-
nal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teher-
bíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielé-
gítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló va-
gyontárgyak elidegenítése. 
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c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bőví-
tés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az 
éves költségvetési rendelet határozza meg. Alapját képezi 
a gazdasági program, mely megmutatja a főbb irányelve-
ket  
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatí-
vái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 
ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező 
és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellá-
tása. A hasznosítás formái: 
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidege-
nítése 
2. használatba adása, bérbeadása 
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékeny-
ség folytatása 
1. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgal-
mi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati ki-
írás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel 
elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül szolgálhat. 
2. Bérlet útján történő hasznosítás 
A nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban bér-
leti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy 
minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az ön-
kormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszé-
lyeztetheti.Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szer-
vezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét 
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás 
aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az 
önkormányzati vagyonban várható változások. 
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érde-
kében folyamatos hirdetés szükséges. 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 
a)   Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv 
b)  Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődle-
gessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás 
biztosítása érdekében 
c)   Az önkormányzat beruházásában, az önkormányzat 
közigazgatási területén megvalósuló fejlesztések érdeké-
ben a Képviselőtestület a település érdekeit maximálisan 
szem előtt tartva  hozza meg határozatait 
e)  Az  önkormányzat épületének, mint  intézménynek  
energia hatékonyságának növelése 
f)Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati 
lehetőségek maximális kihasználása.                                
g)A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gon-
doskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti 
felülvizsgálatáról. 

A 3. napirendi pont keretében a B-A-Z Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi észrevételének megfelelően 
lett módosítva a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  
szóló helyi rendelet, mely a 2013. évi szolgáltatási díjat 
nem módosította. 
 
A 4. napirendi pont keretében a képviselő-testület  az Ön-
kormányzat által részben tulajdonolt Zempléni Z.H.K. Kft. 
2013. április 19. napján tartott taggyűlésén elhatározott ki-
válásos átalakulási folyamatáról szóló tájékoztatást tudomá-
sul vette és elfogadta az előterjesztett határozati javaslatot. 
 
Az 5. napirendi pont keretében határozott arról a képvise-
lő-testület, hogy a HUSK beruházás megvalósításához a 
számlavezető pénzintézettől támogatást megelőlegező hitelt 
vesz igénybe 170 ezer eruo Ft összegben, a hitel fedezete a 
támogatási szerződésben rögzített támogatás. 
 
A 6. napirendi pont keretében a Hercegkútért Közalapít-
vány 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót hallgatta 
meg és fogadta el a képviselő-testület.  
 
Az Egyebek keretében a polgármester beszámolt az előző 
ülés óta történt eseményekről, kiemelve a partnertelepülé-
sekre, Obersulmba (Németország)  és Rymanow 
(Lengyelország) tett látogatások jelentőségét, melyekről e 
lap hasábjain részletes beszámolót olvashatnak majd. 
 

dr. Stumpf Enikő jegyző  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. május 9-12-én az Obersulmban megtartott 
Partnerségi Találkozón Rák József polgármester, 

Rák Józsefné,  Bányai István, Espák Bálint,  
Götz István, Naár Ferenc,  Matisz Antal és 
Tegyei Krisztián képviselte Hercegkútat. 

 
(A fotó az újonnan kialakított  

Partnerschaftsgarten-ben készült) 
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A Hercegkútért Közalapítvány az Alapító Okiratban 
meghatározott feladatait  három fős kuratórium 
(Borsósné Fischinger Henrietta, Rák Józsefné, dr. 
Stumpf Enikő kuratóriumi titkár)  közreműködésével 
látja el, Borsósné Fischinger Henrietta kuratóriumi el-
nök vezetésével. 
 A  Közalapítvány működéséről évente beszámol az 
alapítónak és tevékenységéről, gazdálkodásáról a nyilvá-
nosságot is tájékoztatja a Hercegkúti Hírek című lapban.  
Az elmúlt év során a Közalapítvány az  Alapító Okirat-
ban meghatározott közhasznú tevékenységeket végezte 
alaptevékenységként és ezek közül kiemelt helyen szere-
pelt a hagyományőrzéshez kapcsolódóan a Sváb Tájház 
működtetése, valamint a Hercegkúti Hírek kiadása.  
A Tájház működtetésével kapcsolatos kiadás az ÉMÁSZ 
által számlázott villamosenergia költsége, valamint a 
vagyonbiztosítás díja.  Egyéb fenntartási kiadása nincs, 
tekintettel arra, hogy továbbra is az önkormányzat által 
foglalkoztatott  dolgozó látja el a gondnoki feladatokat. 
Tájházi belépőjegyből 2012. évben 37.100 Ft bevétel 
keletkezett.  
A Közalapítvány által ellátott  másik jelentős közhasznú 
feladat a Hercegkúti Hírek című havonta megjelenő in-
formációs lap kiadása, mely idén már 14. évfolyammal 
jelentkezik hónapról hónapra.   
E tevékenységet illetően az elmúlt évben jelentős válto-
zás nem volt,  a lap szerkesztését továbbra is a kuratóri-
um titkára végzi, a nyomdai munkákat a Sárospataki 
Nyomda. A Hercegkúti Hírek előfizetési adatai jelenleg :  
107  Hercegkúton élő előfizető,  23  elszármazott., ösz-
szesen  130  fő. A lap nyomtatása 150 példányban törté-
nik,  a község boltjaiban és postán értékesítetésre kerül 
havonta   10 db és évente beköttetésre kerül három-
három kötet. 
A Hercegkúti Hírekkel kapcsolatos 2012. évi  bevételek, 
kiadások: Előfizetői díjak, lapértékesítés bevétele:                 
296.960  Ft,  155 példány előállításának  nyomdai költsé-
ge 408.139,-Ft/év,  postaköltség, kihordás   49.830,-Ft,.   
A bevételeken felüli kiadást a Közalapítvány az SZJA 1 
%-ból fedezi. A NAV az SZJA 1  % felajánlásából  
2012. évben 216.189 Ft -ot utalt át.  
Szerkesztőként továbbra is  kérem  valamennyi intéz-
mény, egyesület vezetőjét, hogy segítsék munkámat az-
zal, hogy beszámolnak a helyi lapban az aktuális esemé-
nyekről és lapzártakor időben leadják a cikkeket. 
 
A pályázati támogatás igénybevételével előállított Her-
cegkút feliratú pólók értékesítéséből  az elmúlt évben  
27.000,-Ft bevétele volt a Közalapítványnak.  
A Hercegkútért Közalapítvány tagja a Zempléni Tájak 
Leader Vidékfejlesztési Egyesületnek, a szervezet felét 

tagdíjfizetési kötelezettség van, 20 eFt/év.  

2012. évben a  nagyszabású helyi  rendezvények  –
Hercegkúti Gyermek és Ifjúsági Nap,  a Hercegkúti 
Napok és a Szüretvégi Vigasságok szervezését is segí-
tette a Közalapítvány.   Ez utóbbi esetben  Mága Zol-
tán Koncert finanszírozását vállalta  fel a Közalapít-
vány, melyet a Zempléni Gondolatok rendezvénysoro-
zat keretében vállalt együttműködés alapján LEADER 
pályázat finanszírozott.  
Hercegkút Község Önkormányzata TAMOP 3.2.3-
08/2-2009-0036) című programjához kapcsolódóan 
Megállapodás alapján  a projektkommunikáció része-
ként a Hercegkúti Hírekben megjelenést és rendezvé-
nyek szervezését biztosította, melyért  844.500,-Ft  díja-
zásban részesült. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05-6597-1-4-1. szá-
mú Vadászterület Földbirtokosi Közössége felé benyúj-
tott kérelem alapján a  Közalapítvány Alapító Okiratá-
ban rögzítve közhasznú céljaira ( környezetvédelem, 
természetvédelem, valamint a magyarországi nemzeti és 
etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, kultu-
rális rendezvények szervezése) 100 eFt támogatásban 
részesült. 
Varga Pál és családja megsegítésére 2011. év év utolsó 
napjaiban érkezett adomány 2012. január hónapban lett 
átutalva.   
A bevételek terhére a  Kuratórium döntése alapján a 
Hercegkút Község Önkormányzat  feladatainak ellátá-
sát támogatta a Közalapítvány. 
 A  támogatók bevonásával tudjuk elérni, hogy a Köz-
alapítvány tevékenysége az elmúlt évhez hasonlóan 
eredményes legyen. Ebben számít a Kuratórium az ala-
pító önkormányzat, a Hercegkúti Német Nemzetiségi  
Önkormányzat, az  intézmények és  civil szervezetek 
együttműködésére.  
Melléklet:  
Hercegkútért Közalapítvány 2012. évi bevételei – kiadá-
sai. A gazdálkodásra vonatkozó főbb adatok a 
www.hercegkut.hu honlapon tekinthetők meg. 
 

dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár 

Hercegkútért Közalapítvány beszámolója  
2012. évi tevékenységéről 
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MEGEMLÉKEZÉS A HŐSÖK NAPJÁRÓL 

Viszont hős az is aki : bátorságával, vagy helytállásával 
példamutató ember.Hány és hány asszony volt tele szívfáj-
dalommal, mert fiát vagy unokáját, férjét vagy testvérét, 
felismerhetetlenül, közös sírba temették.Hány és hány nő 
maradt özvegyen, gyerekekkel vagy egyedül, átküszködve 
a háborúk alatti és utáni nehéz éveket.Hány és hány gyer-
mek maradt árván, soha nem látva többet apját vagy any-
ját, kezdve így az életét.Hősök voltak ők is, mert helytáll-
tak! Hány és hány embert hurcoltak meg, vagy vittek el 
messze földre, ahol a kényszermunka, az éhség, a szenve-
dés, a kilátástalanság vagy megfagyás áldozatai lettek. 
Úgy gondolom, mi hercegkútiak tudjuk talán ezt iga-
zán.De ne feledjük:”csak az hal meg igazán, akit elfelejte-
nek!” 
Évtizedeken át tilos volt az országnak, így községünknek 
is hőseit elsiratni. Apák és anyák, testvérek, feleségek, gye-
rekek csak otthon, titokban emlékezhettek rájuk. Legtöb-
ben csak azt tudták, meghalt, eltűnt, de hogy hol, melyik 
falu vagy város adott számukra örök nyugodalmat életük 
szörnyű végnapjai után – azt nem mindig tudták. 
Tisztelt emlékező közösség! 
Adósságot törlesztünk ezen a napon azokkal szemben, 
akik a magyar történelem vérzivataraiban a Hazájukért a 
legtöbbet, életüket adták. Nem feledkezhetünk meg róluk, 
akiknek nevét történelemkönyvünk nem őrizte meg.  
A ma élő generációk többsége számára szerencsére már 
messze került minden háborús borzalom élménye. De 
emlékeznünk nemcsak az utókor parancsa, hanem köteles-
ségünk is a jövővel szemben. Hiszen az emlékezés az, ami 
bennünket, embereket megkülönböztet, egyedivé tesz, és 
csupán az emlékek méltó megőrzése, töretlen ápolása le-
het az, ami feloldozást hozhat, békévé oldhatja az egykori 
konfliktusokat. 
Ez a megemlékezés a kegyeletadás mellett a béke jelentő-
ségére hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a mai kor emberé-
nek, becsülje meg, hogy a közvetlen háborútól mentes 
korban és helyen élhet. Különösen fontos ez a gyermekek 
és fiatalok esetében, akiket az erőszak, az agresszió nap, 
mint nap megkörnyékez. 
Hajtsuk meg fejünket és adózzunk tisztelettel a hősök, s 
valamennyi katonaként szolgáló emléke előtt, akik nem 
térhettek vissza övéikhez, távol hazájuktól, távol szeretett 
szülő falujuktól, családjuktól estek el és pihennek jeltelen 
sírokban. 
Kérjük a jó Istent, adjon nekik örök nyugodalmat, legye-
nek példaképeink, mi pedig éljünk békességben. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Rák József polgármester  
 
 

(Az esős  időjárás miatt   2013. május 26-án a szentmisét 
követően a  római  katolikus templomban emlékezett meg                                  

Hercegkút közössége a Hősök vasárnapjáról)  

"- ...az a nép, amely megtagadja múltját, elveszti létjogo-
sultságát a jövõ nemzetei sorában, - aki pedig őseit tagad-
ja meg, az elkótyavetyéli utódai tiszteletét. (…) - A hő-
söknek szóló tisztelgésben üzenjük az emberiségnek, - 
hogy legyen béke a sírok felett, - legyen vége az öldöklés-
nek- a katonasírok legyenek a béke prédikátorai!" 
Tisztelt Emlékezők! Kedves Hercegkútiak!  
Május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett katonákra 
emlékezünk. Ez a nap, a Hősök Napja. A hősök emlék-
ünnepének eredete egy 1917-es törvényre vezethető visz-
sza. Akkor mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi 
halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon 
kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell 
örökíteni". Azt is kezdeményezték, hogy minden telepü-
lés kőemléket állítson, az elesettek nevével. Az 1917-es 
VIII-as törvény írta elő: „őrizze meg a késő utókor hálás 
kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóz-
tak a veszélyben forgó haza védelmében. Minden község, 
város, anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse 
meg mindazok nevét, akik lakói közül a hazáért életüket 
áldozták fel.”  
1924-ben már a „Hősök emlékünnepé"-ről rendelkezett 
törvény. Ebben írták elő, hogy a háború hősi halottaira 
szervezett megemlékezést tartsanak május utolsó vasár-
napján. A törvény nemzeti ünnepként határozta meg a 
hősök emlékünnepét. Sajnos a második világháborúban 
újabb nevekkel szaporodott a hősök sora. Egy 1942. áp-
rilis 25-én kelt rendelet kimondta: „1938 óta új hősök 
áldozták életüket a hazáért, emléküket ugyanolyan kegye-
lettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét.”  
Ma, a Hősök Napján mindenek előtt népünk és települé-
sünk, Hercegkút hőseire emlékezzünk tisztelettel és hálá-
val. De tiszteljük meg a világ minden hősi halált halt ka-
tonáját is, mert tiszteletük csak erősíti bennünk a hősi 
életforma igenlését. Ez a hősök üzenete és áldozatvállalá-
suk értelme, ez az ajándékuk az utókornak.  
De kit is nevezünk hősnek? 
Az értelmező szótár szerint a hős: - a halálra is elszánt 
vitéz katona, - csodálatos tetteket véghezvivő személy, - 
bátorságával, vagy helytállásával példamutató ember. 
A magyar történelem évszázadai alatt hány és hány hiva-
tásos, önkéntes és “szükség-kéntes” katona áldozta életét 
a hazáért. A haza, fogalom. Egy ember számára a haza 
jelenthetett egy várost, egy falut, vagy tanyát ahonnan 
származott. De hőseink személyes története egybefonva, 
a Haza története. 
Forradalmak, szabadságharcok, háborúk, világháború 
világháborút követve, hősiességet várt és kapott a ma-
gyar nemzet fiaitól.  
Nincs olyan magyar család, így Hercegkúti sem, amely ne 
vesztett volna el valakit, vagy amelynek ne lenne legalább 
egy hősi halottja, katonája, áldozata, aki a hazáért és a 
szabadságért áldozta fel életét. 
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A „Hercegkúti és a kisgéresi pincesorok turisztikai vonz-
erő és infrastruktúra fejlesztése” című  projekt táblaava-
tási ünnepségével  Kisgéresben (Maly Hores) megkezdő-
dött az a 576098 eurós beruházás, amely által a volt lak-
tanya épületből egy közösségi ház, a közvetlen környeze-
tében egy borudvar és a borsétányon keresztül a borkút 
fogja vonzóbbá tenni Kisgérest a pincesorok látogatói 
számára. A projekt lezárására és ünnepélyes átadására 
előreláthatólag 2014 augusztusában kerül majd sor. 
A táblaavatási ünnepségre meghívást kapott Hercegkút 
Község Önkormányzat delegációja, polgármester, képvi-
selő-testület és a projekt menedzselésével foglalkozó 
munkatársak.   
2013. április 26-án pénteken tartott ünnepséget a  
Kisgéresi Asszonykórus színes dalcsokorral nyitotta meg. 
Meghívott szónokként az MKP Kerületi Tanácsának 
elnöke, Szepsi város polgármestere Zacharias István 
szólt a határon átnyúló projektek kiemelt jelentőségéről. 
 
Furik Csaba, Kisgéres polgármester beszédében elmond-
ta, hogy az eredeti tervek szerint a régió egyik nevezetes-
ségének számító helyi pincesort szerették volna megszé-
píteni.  

E fejlesztés elvégzésére azonban nem volt lehetőség, 
ugyanis a pincék és a körülöttük található földterületek 
nem a falu, hanem összesen 326 magánszemély tulajdo-
nát képezik. 2011-ben mégis elkészült a pályázat, mely-
lyel a Magyar–Szlovák Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program 2007–2013 címmel meghirdetett projekt-
ből a kisgéresi és a hercegkúti borturizmus fejlesztésé-
vel kapcsolatos beruházások elvégzéséhez kértek és 
kaptak összesen 1 320 048 euró támogatást.  
Örömét fejezte ki,  hogy az elkövetkező hónapokban 
egy 576 098 euró összköltségű fejlesztés valósulhat 
meg. A tervezett munkálatok költségeinek 85 százalékát 
(489 683 euró) az uniós alapokból nyert támogatásból 
fedezik, az állami hozzájárulás a kiadások 10 százalékára 
(57 610 euró) lesz elegendő, a településnek így saját 
forrásai felhasználásával csak a fönnmaradó 5 százalé-
kos önrészt (28 805 euró) kell vállalnia. 
Kisgéresben átépítik azt a pincesor közelében található 
épületet, mely 2010-ben került a község tulajdonába. A 
hatőrség egykori kaszárnyáját közösségi házzá alakítják, 
a környéke pedig borudvarként szolgál majd. Az épület-
re új tetőszerkezet kerül, a külső falakat hőszigetelik, új 
szociális helyiségeket, információs irodát, tálalót, számí-
tógépekkel jól felszerelt közösségi termet, két apart-
mant és egy 35–40 fő befogadására alkalmas 
multifunkciós tárgyalótermet is kialakítanak benne. Az 
épület udvarán fedett standok lesznek, 900 méternyi új 
járdaszakasz, egy kisebb, faszerkezetű híd és borkút 
épül, az egykori kaszárnya környékén parkolóhelyeket 
alakítanak ki, valamint a vízelvezető rendszer egy részét 
is modernizálják. Az elmúlt év végén lefolytatott közbe-
szerzési eljárás győztese egy kassai vállalat lett, az utófi-
nanszírozott projektként elvégzendő fejlesztéseknek 
legkésőbb 2014. augusztus 31-ig kell megvalósulniuk. 
Az eseményen résztvevőknek lehetőségük volt megte-
kinteti belülről is az épületet. Ezután helyi specialitások-
ból összeállított vacsorával - töltött káposzta és géresi 
béles - vendégelték meg a kisgéresiek a meghívottakat, a 
sajtó képviselőit.  

Horváth László projektmenedzser 

Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és  
infrastruktúra fejlesztése HUSK 1101/1.3.1/0297  projekt 
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A hagyományoknak megfelelően Kisgéresen május 18-
án, szombaton ismét megrendezték a Nyitott Pincék 
Napját, melyen idén már V. alkalommal várták a  borsze-
rető közönséget.  
 

Húsz borász nyitotta  meg pincéje ajtaját, hogy  két-két 
fajta borral kínálja a látogatókat, akik a fehér és vörös-
borok kóstolgatása közben kedélyes beszélgetések for-
májában közelebbről is megismerkedhetnek a gazdákkal. 
 

Amint azt megtudtuk a helybeliektől,  a rendezvényre a 
tágabb régióból, Kassa megyéből is egyre több látogató 
érkezik, de  vannak rendszeresen visszajáró vendégek 
Magyarországról is. A helyi borászok egybehangzó véle-
ménye azt, hogy a  Kisgéresnek ez a rendezvény egy ha-
talmas lehetőség. Egy kitörési pont, ahol a falu meg tudja 
mutatni magát.  
 

A vendégek szórakoztatását a délután folyamán helyi és 
környékbeli csoportok biztosították a csodálatos hangu-
latú akácos pincesor tövében. Fellépett a helyi asszony-
kórus és citerakórus, a Tóth-trió, a Gong együttes, vala-
mint Kisgéres testvértelepülésének, Csarodának a kórusa. 
Hercegkútról Rák József polgármester vezetésével egy 
kis delegáció látogatott el a programra, melyen természe-
tesen lehetőség volt a már megkezdet közös HUSK be-
ruházással kapcsolatos szakmai megbeszélésekre is.  

(drse)  

Nyitott pincék napja 
Kisgéresben 

Goreczky Gergely, a Tokaj Kereskedőház 
 vezérigazgatója is felkereste a hercegkúti standot 

 

Polgármesterek bora 
 Tokajban  

2002. évtől minden évben a  Tokaji Borfesztivál pénteki 
nyitónapján adják át Polgármesterek Borát. Idén ez az 
esemény 2013. május 24-én volt, sajnos nem túl kedvező 
időjárási körülmények között.   
A borátadási ceremónia a borvidék összefogását jelképezi, 
mivel a  Polgármesterek Borának alapanyagát minden év 
őszén, a Tokaji Szüreti Napokon adják össze: településen-
ként két mázsa szőlőt és amennyiben kedvező a termés, a 
húsz kiló aszúszemet. Ebből készíti el a Tokaj Kereskedő-
ház a kereskedelmi forgalomba nem kerülő, kizárólag rep-
rezentatív célokat szolgáló borokat.  
Az elmúlt évtizedben kialakított hagyomány szerint Tokaj 
főterén az átadást követően bárki megkóstolhatja az új 
borokat a ceremónia után. 
Idén a 2012-es száraz furmint mellett egy késői borkülön-
legesség is készült, Késői Arany fantázianévvel. 
Hercegkút település az érdeklődő turisták számára a helyi 
gasztronómiát bemutató standot is állított.  
Hercegkút népszerűsítésében Joósz Antal Művelődési 
Ház vezető, továbbá Ringer Csilla és Markovics Ádám 
idegenforgalmi munkatárs segítette Rák József polgármes-
tert.  

(drse) 
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Anyák Napja - Május 5.  
Május 5.-én, vasárnap délután a hercegkúti Művelő-
dési Házban ismét színvonalas műsorral köszöntöt-
ték az édesanyákat és nagymamákat. 
A hagyományokhoz híven először az óvodás, majd az 
iskolás gyermekek magyar és német nyelvű előadását 
tekinthették meg a vendégek. 
Megható versek, dalok, táncok és vicces jelenetek 
formájában emlékezhettek az édesanyák a gyermekük 
születésétől eltelt, már vissza nem hozható időkre, 
mely nem egyszer csalt könnyet a jelenlévők szemé-
be. 
Ezen a délutánon a gyermekek méltóképpen mond-
tak köszönetet édesanyjuknak a szeretetért, a gondos-
kodásért, az önzetlen munkájukért. 
 

Suli-☼tár 

 
Május 17. 
Immár kilencedik alkalommal került megrende-
zésre az országos Német Nemzetiségi Versmon-
dó Verseny. A házigazda ezúttal is a budapesti 
Német Nemzetiségi Gimnázium volt, ahol 171 
tanuló, 9 kategóriában mérte össze tudását. 
Az ország egész területéről érkeztek diákok és 
tanárok, szülők és nagyszülők, hogy részt vegye-
nek ezen a színvonalas versenyen. 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye képviseletében 4 
tanár és 4 kisdiák – két tanuló Rátkáról, 1-1 tanu-
ló pedig Rakamazról és Hercegkútról-  indult út-
nak. A legkisebbek korosztályát képviselte 
Hünlich Hédi , 2.osztályos tanuló, aki immár má-
sodszor vett részt ezen a versenyen.  
 
A zsűri tagjai természetesen német anyanyelvű 
tanárok voltak, akik örömmel hallgatták a szebb-
nél-szebb kiejtésű verseket és meséket. Az első 
kategóriában 24 kisdiák szerepelt. Mindenkinek 2 
szabadon választott, német költő által írt verset 
vagy mesét kellett előadnia. Nagyon szoros volt a 
verseny, nagyon jól szerepeltek a gyerekek.  
Az ebéd és kis pihenés után végre megszülettek a 
várva-várt eredmények. Örömmel konstatáltuk, 
hogy iskolánk tanulója ezúttal az előkelő 11. he-
lyezést érte el, melyhez ezúton is szívből gratulá-
lunk! 
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Május 23.  
Egy csütörtök délutáni napon került megrendezésre 
a művelődési házban iskolánk első, rendhagyó né-
met nyelvű estje. 
Intézményünkben már több, mint húsz éve folyik a 
német nemzetiségi nyelv tanítása, tanulása. Ezen 
előadás megrendezésével az volt a célunk, hogy 
megmutassuk, hogy nem csak írva, olvasva, ragozva 
és nyelvtant tanulva lehet a német nyelvet elsajátíta-
ni, hanem játékosan, jókedvűen, úgy, hogy közben 
élvezzük is a tanulást. Az iskola minden tanulója 
izgatottan készült az előadásra, hiszen hosszú hóna-
pok munkájának eredményeként születtek meg a 
produkciók.  
Az est folyamán 3 mesejátékot, egy német órai jele-
netet, egy rockegyüttest , nemzetiségi táncokat, né-
hány verset és egy barátságról szóló dalt láthattak-
hallhattak az érdeklődők, akik szép számmal jöttek 
el rendezvényünkre. 
Az első osztályosok répameséjével kezdődött az 
előadás. A kicsik szívből jövő játéka megalapozta az 
est hangulatát, s a folytatásban jobbnál-jobb, lelke-
sebbnél-lelkesebb szereplőket láthattunk a színpa-
don. Nagyon jó érzés volt látni, hogy a gyerekek 
mennyire komolyan vették, s ugyanakkora élvezték 
is a feladataikat.  
A 2.osztályosok meséje az idegen nyelv fontosságára 
hívta fel a figyelmet, kissé viccesebb formában.  
A 3.osztály tanulói egy német óra hangulatát igye-
keztek megeleveníteni, ahol néha furcsa dolgok is 
történnek. A Rockers nevű együttes óriási sikert ara-
tott Da, da, da c. számával.  
A 4. osztályos tanulók  egy kismacskáról szóló me-
sét mutattak be. Ezzel a színdarabbal elnyerték az 
áprilisban, Rakamazon megrendezésre került idegen 
nyelvű fesztiválon a legmesésebb színdarab és a leg-
szebb díszlet díját. 
Az est befejezéseként egy közös dalt énekeltek el a 
gyerekek, mely a barátságról szólt. A rendezvény 
sikerének láttán elhatároztuk,hogy ezentúl minden 
évben megrendezzük „Perlenfest”- 
„Gyöngyszemünnep”- elnevezésű rendezvényünket. 
E délután színvonalának emelésében óriási szerepe 
volt Mudróczkiné Rátkai Zsuzsának, iskolánk dol-
gozójának , aki a gyönyörű díszleteket és jelmezeket 
elkészítette és Joósz Antalnak, aki mindig segítsé-
günkre siet, ha zenei kíséretre van szükségünk. Ez-
úton szeretnénk nekik köszönetet mondani fáradsá-
got nem ismerő munkájukért! 
                                                                                 
tanítók 
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17. forduló, május 1. Szerda 17.00  
Hercegkút – Makkoshotyka 6:1   IFI 3:0 
Hoffmann R, Ráski P (Bányai G), Rák B, Kiss A, Egyed A, Orosz I, Kiss G, Pandák T, Hoffmann L, 
Livják Á, Csomós M 
Gólszerzők: Csomós M (3), Kiss A, Livják Á, Hoffmann L 
 
18. forduló,  május 05. Vasárnap 17.00  
Bodrogolaszi – Hercegkút  1:0   IFI 2:0 
Bányai G, Hoffmann L, Ringer I (Braun Zs), Kiss G, Kiss A, Pandák T (Braun N), Rák B, Ráski P, 
Csomós M, Sontra T, Orosz D 
  
19. forduló, május 12. Vasárnap 17.00  
Hercegkút – Erdőhorváti  6:6   IFI 6:6 
Vitányi G, Hoffmann L, Ráski P, Kiss G, Braun N, Livják Á, Egyed A, Hubai M,  
Rák B (Braun Zs), Kiss A, Sontra T 
Gólszerzők: Livják Á (2), Kiss A (2), Kiss G, Hubai M  
 
20. forduló,  május 19. Vasárnap 17.00  
Hercegkút – Ricse   2:5   IFI 8:1 
Bányai G, Hoffmann L, Kiss G, Kiss A (Egyed A), Nagy B (Hubai M), Rák B, Livják Á,  
Ráski P (Braun N), Csomós M, Sontra T, Orosz D 
Gólszerzők: Sontra T, Csomós M  
 

Sporthírek 


